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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Gmina Ostróda 
reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda 
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14-100 Ostróda 

 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na: 

 

Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego  
pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdził, dnia:  18.02. 2010r.  
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Ostróda 
Gustaw Marek Brzezin 
(podpis na oryginale) 
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A.           INSTRUKCJA  DLA WYKONAWCÓW 
 

 
 
I. DANE  ZAMAWIAJACEGO 
 

Gmina Ostróda reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda 
Adres: 
Urząd Gminy Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 1  
14-100 Ostróda 
Telefon: (089) 676 07 00 faks: (089) 676 07 90 

Strona internetowa: www.ugostroda.24.pl  

Adres e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl  
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 730 do 1530 

 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z póź. zmian.) oraz przepisów 
wykonawczych do niej, zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

 
 
III. INFORMACJE  OGÓLNE  DLA  WYKONAWCÓW 
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, wraz z załącznikami stanowi 

dokument, który obowiązuje wykonawców i zamawiającego podczas całego postępowania 
przetargowego. 

2. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.  
3. Wykonawca winien zapoznać się z SIWZ. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
5. Każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie przedłoży tylko jedną ofertę tj. jedno oświadczenie 

woli zawarcia z zamawiającym umowy, której istotne postanowienia zostały określone na podstawie 
SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  

6. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek zawrzeć w niej cały zakres prac związanych  
z realizacją zamówienia. 

7. Każdy wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektowo-kosztorysową zadania 
przewidzianego do nadzoru. 

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

http://www.ugostroda.24.pl/
mailto:sekretariat@gminaostroda.pl


 

 

        

 

 

                              
                                 Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji  zadania inwestycyjnego pn. „Porządkowanie  
                                 gospodarki wodno - ściekowej  w aglomeracji Samborowo poprzez budowę  
                                 kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
   
   4 

12. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
13. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
14. Zamawiający udostępni jawne dokumenty postępowania na zasadach określonych  

w punkcie XXIII SIWZ.  
 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.” 

            Szczegółowy opis  zamówienia objętego kontraktem został zawarty w dokumentacji projektowej,     
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót (do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego). Wartość szacunkowa robót budowlano - montażowych na zadaniu inwestycyjnym  
wynosi: 18.845.824,04 złotych netto. 
 

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV:    Usługi zarządzania projektem budowlanym 71541000-2 

 

3. Inżynier Projektu zobowiązany jest do wykonywania obowiązków jakie obciążają Zamawiającego: 
1) przestrzegania ustaleń zawartych w umowie o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1 Poprawa i 
zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury 
ochrony środowiska , Poddziałanie : 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

2) wywiązywania się z tytułu zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego 
oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w 
szczególności przepisów Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

3) Inżynier Projektu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych 
strat. 

4. Do podstawowych obowiązków Inżyniera Projektu w toku świadczenia usługi należy: 
a) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 

wynikających z Projektu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego; 
b) Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, 

zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Projektem; 
c) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, włącznie z brakiem 
sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy Robót z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez 
niego na mocy Projektu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i 
niedopełnienia; 

d) Inżynier i przedstawiciel Inżyniera nie mają prawa do następujących działań, bez wiedzy i 
stosownej zgody Zamawiającego: 

- dokonywania zmian w Projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających z 
postanowień Umowy z Wykonawcą Robót; 

- wprowadzając zmiany przewidziane postanowieniami umowy, spowodowania zwiększenia 
Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót; 

- dopuszczenia do zwiększenia Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót z innych powodów. 
4.1. na etapie od wyboru wykonawcy inwestycji do rozpoczęcia budowy: 
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a) przejęcie od Wykonawcy uzgodnionego harmonogramu przedstawiającego cykl realizacji 
inwestycji, 

b) udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno – prawnych w 
raz z dziennikiem budowy, 

c) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz schematu organizacji ruchu przed 
przekazaniem zamawiającemu do zatwierdzenia. 

4.2. na etapie prowadzenia robót budowlano-montażowych: 
a) prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z 

harmonogramem, 
b) Inżynier jest obowiązany do organizowania w odstępach 30 dniowych Rad Budowy z 

Wykonawcą Robót i jego personelem oraz z Zamawiającym w celu przedyskutowania stanu 
wykonania Robót objętych Projektem. Celem tych spotkań będzie przegląd osiągniętego 
postępu, przegląd harmonogramów wykonania Robót i planów odnośnie dalszej działalności, 
stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i 
przewidywanych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze 
szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować 
przekroczenie kwoty kontraktowej, itp. Z każdego spotkania Inżynier sporządzi protokół, który 
przedstawi Zamawiającemu, 

c) Inżynier jest zobowiązany do wydawania Wykonawcy Robót w formie pisemnej, z kopią do 
Zamawiającego, kolejno numerowanych poleceń Inżyniera mających na celu ochronę interesów 
Zamawiającego, 

d) podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację 
harmonogramu, 

e) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, 
f) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego, 
g) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją projektu, 
h) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w okresie realizacji inwestycji, 
i) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie, 
j) sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane (Rozdział 3 art. 25, 26) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, 
k) kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót  

z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno – budowlanymi, normami 
państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, 

l) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 
jakości wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń, 

m) kontrola wyników badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę 
Robót, zleconych przez Wykonawcę Robót niezależnemu Laboratorium zaakceptowanemu 
przez Zamawiającego oraz kontrola badań i pomiarów kontrolnych wykonanych elementów 
obiektu; 

n) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny 
robót, 

o) kontrola jakości wykonanych prac, 
p) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, 
q) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie 

potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, 
r) wyznaczenie do wykonania ww. funkcji odpowiednich specjalistów, posiadających uprawnienia i 

doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji, 
s) bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą Robót, oraz sprawdzanie kalkulacji 

wycen i faktur, 
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t) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie  
i ewentualnych trudnościach w jej realizacji, 

u) udział w odbiorach częściowych i końcowym, 
v) sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę Robót za nieterminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, 
w) opracowanie wraz z Wykonawcą Robót końcowego rozliczenia robót budowlanych oraz 

przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych 
usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

x) Przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu danych niezbędnych do sprawozdawczości 
obowiązującej przy realizacji inwestycji zgodnie z wymogami ustawowymi: Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji 
projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności (Dz. U. 2007 nr 90 poz. 602). oraz umową o dofinansowanie projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.  
 

4.3. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych: 
a) wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z 

uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w 
okresie rękojmi i gwarancji, 

b) udział w rozliczaniu końcowym. 
 

W przypadku wystąpienia dodatkowych wytycznych wynikających ze zmiany przepisów obowiązujących 
przy współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 dopuszcza się zmianę postanowień 
zawartej umowy. 
Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego robót, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonywania stosownych zmian w tym zakresie.  
  
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Od dnia podpisania umowy przez czas realizacji inwestycji do 31 grudnia 2011r. lecz nie krócej niż do 
całkowitego jej zakończenia i rozliczenia. 
 

1. Terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych: 
 
   a/ do 15 grudnia 2010 roku w części dotyczącej n/w zadań: 
      - zadanie nr 1 etap 1 remont kraty w oczyszczalni ścieków w Samborowie, 
      - zadanie nr 1 etap 2 budowa kanalizacji sanitarnej wsi Samborowo - magistrala, kurniki,  
         Zabłocie, 
      - zadanie nr 1 etap 3 budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi  
         Wirwajdy, 
      - zadanie 1 etap 4 budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Smykowo, 
      - zadanie 1 etap 5 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzydowo, 
      - zadanie 1 etap 6 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wsi Kraplewo, 
      - zadanie 1 etap 7 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Rudno, 
      - zadanie 1 etap 8 budowa sieci wodociągowej dla zabudowań kolonijnych Rudno.  
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    b/ do 15 grudnia 2011 roku w części dotyczącej n/w zadań: 
     - zadanie nr 2 etap 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi  
         Smykówko, 
      - zadanie nr 2 etap 2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi  
         Bałcyny, 
      - zadanie nr 2 etap 3 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi  
         Lipowo, 
      - zadanie nr 3 etap 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi 
       Naprom, 
      - zadanie nr 3 etap 2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi  
         Pietrzwałd. 

 
     c/ Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnie odbiorów w/w zadań  
        i etapów tak, aby przekazywać obiekty do użytkowania. 
 
VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące: 

 
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania. 

1.2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia 

1.2.1.  Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat 

(licząc od dnia w którym mija termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie nadzoru co najmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot nadzoru tego zamówienia (budowa kanalizacji zbiorczej) o 

wartości min. 2 mln brutto. . Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze usługi 

zostały wykonane należycie  / referencje, protokóły odbioru, itp./, 

 

 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

1.3.1. Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w 

celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Inżyniera Zarządzającego Projektem – specjalista od 

zarządzania projektami w dziedzinie budowy sieci oraz obiektów wod.-kan. i  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego – specjalista od zarządzania projektami w dziedzinie budowy sieci oraz obiektów 

wod.- kan.. Musi posiadać odpowiednie uprawnienia odpowiadające proponowanej funkcji w 

realizacji zamówienia i  przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Inżynier Zarządzający Projektem może pełnić również obowiązki Inspektora Nadzoru. 
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     Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał   kadrowy wykwalifikowany w celu 
obsadzenia podanych niżej stanowisk: 

         a). Inspektor Nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych (wod-kan.)- Inspektor 
wiodący  –  minimalne wymagania 

 10 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 5 lat jako inspektor nadzoru robót 
sanitarnych 

 Wykształcenie wyższe 

 Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń  
Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa   

1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

2. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 
1.1.-1.4 nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów 
i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VII. Z przedłożonych dokumentów musi wynikać że 
wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający 
sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z 
postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.  

3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust.1 
polegając na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na 
czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie  
zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust.2 pkt.4  

4. Wykonawca ubiegający się u udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do 
jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 
Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i 
oświadczeń, wymienionych w rozdziale VII ust. 8.  Nie wykazanie w wystarczający sposób 
potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 1 ust. 1 spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania na mocy art.24 ust.1. lub art. 24 ust. 2 pkt.4, po wyczerpaniu czynności 
wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

5. Ofertę  wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust.4 ustawy. 

 

 

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW I WYMAGAŃ SIWZ W POSTĘPOWANIU   
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1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:     
1. Wypełniony formularz ofertowy  według wzoru nr 1 do SIWZ 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem treści 

przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ. 
3. wykaz potwierdzający że wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech 

lat (licząc o dnia w którym mija termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie nadzoru co najmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot  tego zamówienia (budowa kanalizacji zbiorczej) o wartości 
min. 2 mln wzór wykazu stanowi załącznik nr 4  do SIWZ 

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
niniejszego zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności wraz z podaniem 
podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia, wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 
do SIWZ,  

5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia 
posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o 
których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz dokumenty potwierdzające przynależność tych osób 
do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;  

6. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

7.   zaakceptowany projekt umowy - projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 
8.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda 
Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia  – wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ 

 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się wymienionych wyżej dokumentów, o których mowa, składa dokumenty 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
B. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zmówienie 
C. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, o którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. VIII lit. b) i pkt. A, B, C zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego w kraju pochodzenia osoby lub w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
W przypadku wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast zaświadczenia o 
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa wykonawca przedstawia przynależność do 
właściwej izby branżowej na terenie kraju z którego pochodzi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają 
na niego taki obowiązek. 
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2. Oferty wspólne 
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika  
a). Oferta składana przez dwa lub kilka podmiotów, które występują wspólnie - konsorcja (tj. osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) musi 
spełniać następujące wymagania: 

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego a takie pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

-  każdy z uczestników Konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania 
przetargu, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego na etapie realizacji 
zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi. 

b). Oferta składana przez spółkę cywilną niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę 
winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty: 
odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej od 
każdego ze wspólników , informację z KRK, kserokopię umowy spółki cywilnej – jeżeli oferta nie jest 
podpisywana przez wszystkich wspólników tworzących spółkę. 

 
c). Oferta składana przez spółkę z o.o. - gdy wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału 

zakładowego zarząd spółki powinien być upoważniony uchwałą zgromadzenia wspólników do 
zawierania umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). 
 

3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie składania ofert nie złożyli: 

 oświadczeń i dokumentów  potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania   
określone przez zamawiającego 

lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, do ich 
uzupełniania w wyznaczonym przez siebie w terminie, chyba, że mimo ich uzupełniania oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowanie usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
 
VIII   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1.  Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp wszyscy wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni   licząc od 

dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 
 
IX  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie, zdekompletowanie.   
3.  Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości 
uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją obowiązującą. 
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4.  Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami 
ustawowymi. 
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy 
dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie. 

5. Załączniki do oferty winny być złożone na drukach stanowiących załączniki do SIWZ lub zgodnie ze 
wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej treści. Oferta, wszystkie 
dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w specyfikacji (każda zapisana strona) muszą być 
napisane/wypełnione na maszynie, komputerze lub ręcznie pismem czytelnym, ponumerowane, 
podbite pieczątką firmową i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie 
zgodnie z aktem rejestracyjnym lub upoważnieniem do reprezentowania i wymogami ustawowymi, 

6. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia powinna być 
potwierdzona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność  
z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt .4. 

7. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez wykonawcę treści winny być podpisane 
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

8.  Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

10. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w 
jednym egzemplarzu. 

11. Części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być przygotowane w ofercie w sposób 
umożliwiający zamawiającemu udostępnienie jawnych części oferty innym uczestnikom. 

12. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4-6 ustawy, może 
dokonać modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce 
w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 
informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  i będzie dla wykonawców wiążąca. 

 
X   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” – (zał. nr 1 do SIWZ). 
2. Cena przedstawiona w formularzu ofertowym będzie ceną podaną w wymiarze netto, brutto oraz z 

wyliczonym przez Wykonawcę podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania 
ofert. 

3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 

4. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w 
niniejszej SIWZ  przy zastosowaniu wymogów w niej określonych.  

5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach,  
w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta 
zostanie odrzucona. 
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XI TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
 
1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ  

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

2. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. 
Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, 
bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja będzie 
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazana wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest ona dla nich wiążąca. 

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert 
zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
informację zamieści na swojej stronie internetowej. 

 
XII  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie. Na 

kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia: 
 

,,Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji  zadania inwestycyjnego pn. „Porządkowanie 
gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.” 
 

numer sprawy: 
IGK-341/1/2010 

 
Nie otwierać przed 26 lutego  2010r.  godz. 10.30” 

 
Oprócz opisu j/w na kopercie winna znaleźć się nazwa i adres wykonawcy. 
 

2. Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy składać w terminie do dnia  
26.02. 2010 w siedzibie Zamawiajacego, I piętro sekretariat. 

3. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert przesłanych pocztą, jeżeli nie zostaną doręczone 
Zamawiającemu do czasu wyznaczonego na składanie ofert. 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
wykonawcom nie otwarte, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 

 
XIII  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 
a. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
przed upływem terminu do składania ofert. 
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2.   Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana  oferta, 
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

3.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4.   Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do 
oferty. 

5.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z 
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty ofert wycofywanych 
nie będą otwierane. 

 
XIV  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
5. Publiczne komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2010 o godz. 10.30  

w siedzibie Zamawiajacego, pok. Nr 301 II piętro.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania rzeczoznawców do oceny ofert. 
2. Oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Po otwarciu każdej koperty z ofertą zamawiający ogłosi: 

- nazwę i adres wykonawcy, 
- cenę oferty, 
Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek.  

6. Dalsze prace Komisji Przetargowej odbędą się bez udziału wykonawców. 
7. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz narusza 

zasady ustawy zostaną rzez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z 
przepisami ar. 89 ust. 1 Ustawy Pzp. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany 
ceny. 

10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 stawy 
Pzp. 

11. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 Ustawy Pzp. 
 
XV KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I 

SPOSÓB OCENY OFERT 
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 
 
1. Cena wykonania całego zamówienia - waga 100% 
 
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 
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                             cena  najniższa 
                   Ko = ----------------------- x waga x100 
                               cena badana 
 
Wynik – jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzymała największą liczbę punków 

w wyniku przeprowadzonej oceny ofert 
 
Każdy z członków Komisji Przetargowej dokona indywidualnej oceny każdej oferty na „Karcie 
indywidualnej oceny ofert” Druk ZP-20 
 
Punkty uzyskane przez poszczególnych wykonawców od każdego członka Komisji Przetargowej zostaną 
zsumowane i wpisane do „Streszczenia oceny i porównania złożonych ofert” Druk ZP-21 
 
Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do zrealizowania 
zamówienia publicznego. 
 
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim wykonawcom ubiegającym się o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.  
 
Do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający wyśle odrębne pismo określające termin i 
miejsce zawarcia umowy. 
 
XVI   ZAWARCIE UMOWY 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ  kryterium wyboru. 

2. O wykluczeniu wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje określone w art. 
92 ust. 1 pkt. 1 (informację o wyborze oferty) na własnej stronie internetowej oraz siedzibie 
Zamawiającego. 

4.  Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym 
pismem, przed upływem terminu związania z ofertą w terminach wynikających z ustawy PZP. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypis z właściwego rejestru 
działalności gospodarczej 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę 
konsorcjum). 

7.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu. 
 
XVII   OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1.   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być formułowane na piśmie na 

adres Zamawiającego, przesyłane faksem:.089 676 07 90 Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

2.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 
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o Jan Brzozowski (sprawy techniczne) 
o Roman Szewczyk (sprawy techniczne) 
o Magdalena Wajdyk (sprawy  proceduralne) 

 
XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 
 
Uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy uznali, że ich interes prawny 
doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych   
w ustawie „Prawo zamówień publicznych” przysługują środki ochrony zgodnie  
z działem VI – Środki ochrony prawnej - ustawy Pzp (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
 
XIX UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

1.  Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ustawy Pzp  
       2.   O unieważnieniu zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed terminem 
otwarcia ofert; 

złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu otwarcia ofert. 
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  

z stosownymi aktami wykonawczymi; Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 Nr 106, poz. 1126  
z późn. zm.) Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627) 

2. Ujawnianie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji zawartych w 
składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

i informacji 
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność 

udostępniania 
d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego  

urzędowania tj. w godz. 730 do 1530. 
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B.   ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

 

 
 
 
Załącznik  Nr 1 
 

- Formularz ofertowy 

Załącznik  Nr 2 
 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1-3 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp 
 

Załącznik  Nr 3 
 

- Potencjał kadrowy  

Załącznik  Nr 4 
 

- Doświadczenie zawodowe 

Załącznik  Nr 5 - Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 
 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni) …………………………………………………………………………………..  

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………. 

                (pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)                                                                                                     

……………………………………………………………………………………………………………………… 

       (adres siedziby wykonawcy/wykonawców) 

NIP:    ……………………………… 

REGON:  ……………………………… 

Konto bankowe: ………………………………………………………………………………………. 

Tel.:   ………………………………………………………………………………………. 

Faks:   ………………………………………………………………………………………. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

  ,, Pełnienie obowiązków  inżyniera projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Porządkowanie  
   gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę    kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej” 
 
1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ 

przedmiotowego postępowania zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

netto: …........................zł (słownie; ....................................................................................... 
     ............................................................................................................................. złotych) 
plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; .................................................................... 
.................................................................................................................................. złotych) 
łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; ......................................................................... 
.................................................................................................................................. złotych) 

a) Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty bez względu na 

to, czy cena była właściwie obliczona  

2. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia  

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia -do 31 grudnia 2011 r. 

      Od dnia podpisania umowy przez czas realizacji inwestycji, aż do całkowitego jej  

       zakończenia i rozliczenia oraz przez okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 
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4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

5.    Zamówienie wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić). 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami SIWZ i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez 

zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

 

 

                   Załączniki do niniejszej oferty stanowią: 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………………………….. 
8. …………………………………………………………………………….. 
9. …………………………………………………………………………….. 
10. …………………………………………………………………………….. 
11. …………………………………………………………………………….. 
12. …………………………………………………………………………….. 
13. …………………………………………………………………………….. 
14. …………………………………………………………………………….. 

 
7. Oświadczamy, ze następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
Nr 153, poz. 1503 z 26.06.2003r.) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości. 
1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………….. 

 

16. Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach. 

 

 

 

………………………………………….    …….………………………………………… 
Data podpisania oferty                                              (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4  oraz 

art. 24 ust. 1 i 2ustawy Pzp  

 

 
............................................................. 
                (pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 
 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
……………………………………………………………………………………………… 

 
reprezentując wykonawcę  

 
 
………………………………………………................................................................................... 

(nazwa wykonawcy/lub wykonawców występujących wspólnie ) 
 

jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze / ewidencji jego przedstawiciel, w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję(jemy)    spełnia 
warunku w zakresie: 

a/. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek  ich posiadania. 

b/. Posiadania  wiedzy i doświadczenia 

c/ Dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia   

d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 jednocześnie oświadczam że brak jest podstaw do  wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.1  

 
........................................, dnia ................................2010 r. 

 
....................................................................................................................................... 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

                                                 
1
 w miejscu tym  w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24, bezwzględnie należy wpisać nazwy wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólna – wówczas oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 

art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w swoim imieniu składa każdy z wykonawców i oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w imieniu wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik  
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

POTENCJAŁ  KADROWY 
 

 
A/. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 
 

Imię i nazwisko/ 
wykształcenie 

 

Zakres rzeczowy 
 wykonywanych czynności  

Posiadane 
uprawnienia 
budowlane, 

zaświadczenie o 
przynależności do 

właściwej Izby 
Inżynierów 

Budownictwa 

Doświadczenie 
jako inspektor 

nadzoru  
 

Wymagane/ 
posiadane 

Doświadczenie 
ogółem w latach  

 
Wymagane/ 
posiadane 

 
 

UWAGI  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
zakresie robót sanitarnych (wod.-
kan.)  – inspektor wiodący  
minimalne wymagania 

  10 lat stażu pracy zawodowej,  

     w   tym min. 5 lat jako inspektor 

nadzoru 

 Wykształcenie wyższe    

 Uprawnienia  budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci i instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych    b/o 

 Osoba ta musi należeć do  

właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa  

 5/….. 10/…..  
Dysponuję(emy)/

będziemy 
dysponować 

 
(niepotrzebne 

skreślić) 

 
 
Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień wymienionych w nim osób oraz kserokopie zaświadczeń o 
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 
B.  PODWYKONAWCY 
 
 

Zakres rzeczowy 
podzlecenia 

Udział procentowy 
podzlecenia 

Kwota należna za 
wykonanie podzlecenia 

Podwykonawca (nazwa, adres) 

 
 
 
 

   

Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem kadrowym posiadającym niezbędne kwalifikacja do wykonania 
zamówienia. 
 

............................... 
miejscowość data 
                                          
 

......................................................... 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

 

 
Nazwa wykonawcy: ............................................................................................... 
                                   ............................................................................................... 
Adres:   ............................................................................................... 
                                  .............................................................................................. 
 

Wykaz – wykonania w okresie ostatnich trzech lat (licząc o dnia, w którym mija termin składania ofert), 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzoru co najmniej 1 zadania, 
odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot nadzoru tego 
zamówienia (budowa kanalizacji zbiorczej) o wartości min. 2 mln brutto. . Do wykazu należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające, ze usługi zostały wykonane należycie  / referencje, protokóły odbioru, itp./, 

 

Rodzaj robót 
 

Całkowita 
wartość 

Wartość 
za którą 

wykonaw
ca był 

odpowie-
dzialny 

Czas realizacji 
Nazwa 

zleceniodawcy 

Wymaga-
nia 

specjalne 
Początek 

Zakończe-
nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

................................. 
miejscowość data                                                                              

        
......................................................... 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

UMOWA (projekt) 

 
W dniu ……………. w Ostródzie pomiędzy Gminą Ostróda 
z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 reprezentowaną przez 
Gustawa Marka Brzezina - Wójta Gminy 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Marii Andrychowskiej, 
zwaną dalej Zleceniodawcą 
a : 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera Projektu przy 
realizacji zadania inwestycyjnego ,,Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji 
Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”  zgodnie z kompletną 
dokumentacją projektową,  przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi. 
przepisami  i normami. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieodpłatnego uczestnictwa w przeglądach w okresie trwania rękojmi 
i gwarancji. 
3. Niniejsza umowa została zawarta na czas realizacji robót budowlano-montażowych od dnia podpisania 
do 31.12.2011r. i okres trwania rękojmi oraz gwarancji. 
4. Zamówienie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1 
Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury 
ochrony środowiska , Poddziałanie : 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa 
 
5. W przypadku wystąpienia dodatkowych wytycznych wynikających ze zmiany przepisów obowiązujących 
przy współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 dopuszcza się zmianę postanowień 
zawartej umowy. 
6. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego robót, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonywania stosownych zmian w tym zakresie. 
 

§ 2 
 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone prace z należytą starannością  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z przepisów Prawa  Budowlanego – 
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami. 
3. Pozostały zakres obowiązków Inżyniera Projektu określają czynności: 
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I. Inżynier Projektu prowadzi dokumentację związaną z realizacją inwestycji i jej rozliczaniem zgodnie 
z wymogami wynikającymi z wytycznych dotyczących projektów realizowanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa: 6. Środowisko przyrodnicze, 
Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i 
modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie : 6.1.2. Gospodarka wodno-
ściekowa.  Do uprawnień i obowiązków Inżyniera Projektu należy: 

1) przestrzeganie ustaleń zawartych w umowie o dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1 Poprawa i 
zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury 
ochrony środowiska , Poddziałanie : 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa, wywiązywania się z tytułu 
zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz obowiązków 
wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności 
przepisów Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

2) Inżynier Projektu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych 
strat. 

II. Do podstawowych obowiązków Inżyniera Projektu w toku świadczenia usługi należy: 
1) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z 

Projektu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego; 
2) Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani 

odpowiedzialności objętej Projektem; 
3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie 
zwalniają Wykonawcy Robót z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Projektu, 
włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia; 
4) Inżynier i przedstawiciel Inżyniera nie mają prawa do następujących działań, bez wiedzy i 
stosownej zgody Zamawiającego: 

- dokonywania zmian w Projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających z 
postanowień Umowy z Wykonawcą Robót; 

- wprowadzając zmiany przewidziane postanowieniami umowy, spowodowania zwiększenia 
Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót; 

- dopuszczenia do zwiększenia Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót z innych powodów. 
II.1. na etapie od wyboru wykonawcy inwestycji do rozpoczęcia budowy: 

a) przejęcie od Wykonawcy uzgodnionego harmonogramu przedstawiającego cykl  
                      realizacji    inwestycji, 

b) udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno – 
prawnych w raz z dziennikiem budowy, 

c) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz schematu organizacji ruchu przed 
przekazaniem zamawiającemu do zatwierdzenia. 

II.2. na etapie prowadzenia robót budowlano-montażowych: 
a) prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z 

harmonogramem, 
b) Inżynier jest obowiązany do organizowania w odstępach 30 dniowych Rad Budowy z 

Wykonawcą Robót i jego personelem oraz z Zamawiającym w celu przedyskutowania stanu 
wykonania Robót objętych Projektem. Celem tych spotkań będzie przegląd osiągniętego 
postępu, przegląd harmonogramów wykonania Robót i planów odnośnie dalszej działalności, 
stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i 
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przewidywanych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze 
szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować 
przekroczenie kwoty kontraktowej, itp. Z każdego spotkania Inżynier sporządzi protokół, który 
przedstawi Zamawiającemu, 

c) Inżynier jest zobowiązany do wydawania Wykonawcy Robót w formie pisemnej, z kopią do 
Zamawiającego, kolejno numerowanych poleceń Inżyniera mających na celu ochronę interesów 
Zamawiającego, 

d) podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację 
harmonogramu, 

e) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, 
f) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego, 
g) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją projektu, 
h) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w okresie realizacji inwestycji, 
i) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie, 
j) sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane (Rozdział 3 art. 25, 26) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, 
k) kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót  

z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno – budowlanymi, normami 
państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, 

l) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 
jakości wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń, 

m) kontrola wyników badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę 
Robót, zleconych przez Wykonawcę Robót niezależnemu Laboratorium zaakceptowanemu 
przez Zamawiającego oraz kontrola badań i pomiarów kontrolnych wykonanych elementów 
obiektu; 

n) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny 
robót, 

o) kontrola jakości wykonanych prac, 
p) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, 
q) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie 

potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, 
r) wyznaczenie do wykonania ww. funkcji odpowiednich specjalistów, posiadających uprawnienia i 

doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji, 
s) bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą Robót, oraz sprawdzanie kalkulacji 

wycen i faktur, 
t) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie  

i ewentualnych trudnościach w jej realizacji, 
u) udział w odbiorach częściowych i końcowym, 
v) sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę Robót za nieterminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, 
w) opracowanie wraz z Wykonawcą Robót końcowego rozliczenia robót budowlanych oraz 

przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych 
usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

x) Przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu danych niezbędnych do sprawozdawczości 
obowiązującej przy realizacji inwestycji zgodnie z wymogami ustawowymi: Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji 
projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności (Dz. U. 2007 nr 90 poz. 602). oraz umową o dofinansowanie projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.  
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II.3. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych: 

c) wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z 
uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w 
okresie rękojmi i gwarancji, 

d) udział w rozliczaniu końcowym. 
4. Inżynier Projektu wyznacza następującą osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru  
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 3 
 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności wykonania 
robót koniecznych lub zamiennych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy 
Zleceniodawcą a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to 
niezbędne i zgodne z treścią umowy, jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego 
przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, 
Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizację tych robót i dokonania stosownego 
wpisu do  dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu. 

§ 4 
 
1. Niedotrzymanie terminu wykonania robót ustalonego pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą robót 
budowlano-montażowych nie zwalnia Zleceniobiorcy z  prowadzenia nadzoru. 
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zleceniodawca poniesie szkodę, 
Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnym jej wymiarze. 
3. Umowa może być rozwiązana tylko w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań z niej wynikających 
przez jedną z umawiających się stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić 
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 
 

§ 5 
 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na cały okres realizacji robót budowlano-montażowych tj. od dnia 
podpisania do 31.12.2011r. oraz na okres udzielonej przez Wykonawcę robót rękojmi i gwarancji. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieodpłatnego uczestnictwa w przeglądach w okresie trwania rękojmi 
i gwarancji. 
3. Przedłużenie czasu robót powodujące wydłużenie czasu trwania nadzoru ponad okres, o którym mowa 
ust. 1 nie uprawnia Zleceniobiorcy do dodatkowego wynagrodzenia. 
4. Zleceniobiorca zapewnia nadzór inwestorski we wszystkich branżach występujących  w zakresie 
zadania inwestycyjnego  określonego  w § 1. 
 

§ 6 
 
1. Za pełnienie funkcji wymienionej  w § 1 oraz obowiązków określonych w § 2 niniejszej umowy wraz z 
wykonywaniem czynności w okresie rękojmi i gwarancji strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości …………………….zł netto, słownie: ………………………………………….., 
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plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ….% tj………………….. zł słownie: 
………………………………………………………………………………………………….. 
2. Strony ustalają, że rozliczenie prac będzie następować w okresach kwartalnych do wysokości 80 % 
wynagrodzenia określonego w ust.1 na podstawie faktur przejściowych wystawionych przez 
Zleceniobiorcę. 
3. Rozliczenie fakturą końcową nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania od  Wykonawcy robót 
budowlano-montażowych i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze  wszystkich obowiązków wynikających z § 2 
ust. 3. pkt II.2 u,w 
4. Termin płatności faktur ustala się  do 30 dni od daty wpływu. 
5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie nastąpi polecenie  przelewu na konto 
Wykonawcy z konta Zleceniodawcy. 
 
 
 

§ 7 
 
1. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo zastosować kary umowne  wobec Zleceniobiorcy w 
wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu obowiązków. 
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy Zleceniodawca 
uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 20% kwoty  wynagrodzenia netto określonej w § 
6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 8 
 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie gdy: 

1) Inżynier Projektu nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 
ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni, 

2) Inżynier Projektu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty niezgodny z dokumentacją 
techniczną, sztuką budowlaną, lub przepisami bhp, a także tempem robót nie dającym gwarancji 
wykonania przedmiotu umowy w terminie i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego - nie 
nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 

3) Firma Inżyniera Projektu zostanie postawiona w stan likwidacji lub upadłości. 
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 Zamawiający ma prawo do 

zryczałtowanej kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto za pełnienie 
czynności Inżyniera Projektu. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, INŻYNIER PROJEKTU 
ma prawo do zryczałtowanej kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za 
pełnienie czynności Inżyniera Projektu. 

4. Zamawiający zastrzega również, że Inżynier Projektu poniesie inne udokumentowane koszty wynikłe w 
czasie realizacji z tytułu przerwania robót lub ich zaniedbania do wysokości faktycznie poniesionych 
strat. 

 
§ 9 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oraz obowiązujących odpowiednich reguł, zasad i postanowień wynikających z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Szczegółowego Opisu Osi 



 

 

        

 

 

                              
                                 Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji  zadania inwestycyjnego pn. „Porządkowanie  
                                 gospodarki wodno - ściekowej  w aglomeracji Samborowo poprzez budowę  
                                 kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
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Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 
obowiązujących procedur, wytycznych i informacji Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w postaci aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności w zakresie dotyczącym: 
1) w przypadku wystąpienia dodatkowych wytycznych wynikających ze zmiany przepisów 

obowiązujących przy współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, 

2) zaktualizowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
 
 

§ 10 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§11 
 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 
ze stron. 
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